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Zo vraag je een account aan.  
- Surf naar http://www.storyjumper.com 
- Klik rechts bovenin op de knop "Sign-up". 
- Voer achtereenvolgens in: een zelfgekozen username, 2x een zelfgekozen password, je 
  geboortedatum en je emailadres. 
  Zet een vinkje voor "I am a teacher ......." als je een klassenaccount wilt aanmaken.  
  Laat het vinkje weg als je een persoonlijk account wilt aanmaken. 
  Zet een vinkje voor "I agree ......" en klik op de knop "Create". 
- Je ontvangt nu een mail van Storyjumper. Klik in die mail op de link om je account te activeren. 
  Vanaf nu kun je inloggen op Storyjumper en eigen boekjes maken. 
 
Zo log je in op Storyjumper. 
- Surf naar http://www.storyjumper.com 
- Klik rechts bovenin op de knop "Login". 
- Voer je username en password in en klik op de knop "Login". 
 
Zo maak je een boek met Storyjumper. 
- Surf naar http://www.storyjumper.com en log in.  
- Klik bovenin op de oranje knop "Create". 
- Klik in het volgende scherm naast de bovenste afbeelding op de tekst "Build a book from scratch". 
- Klik in het volgende scherm bovenaan in het lint op "Book cover". 
- Voer in het rechterscherm onder "Title" een titel in voor het boek, kies de kleur van die titel, maak 
  de titel desgewenst vet en doe ditzelfde bij "Attribution".  Kies dan een achtergrondkleur.  
  De keuzes worden meteen verwerkt op de cover aan de linkerkant. 
- Klik nu bovenaan de pagina in het lint op "Dedication" en voer in het rechterscherm onder  
  "Dedication" een voorwoord in. Kies een letterkleur voor dat voorwoord en maak dat desgewenst  
  vet. 
- Klik nu in het lint bovenaan de pagina op blz. 1. 
- Plaats als volgt een achtergrond op deze bladzijde.  
  Klik in de linker kolom op "Scenes". Klik op de gewenste achtergrond om hem te plaatsen. 
  Wordt er geen geschikte achtergrond getoond, klik dan op "More scenes" en kies er één uit de  
  uitgebreide galerij. Klik op de achtergrond van je keuze en klik daarna op "Done".  De gekozen  
  achtergrond is linksboven toegevoegd aan de linker kolom. Klik op die achtergrond om hem te 
plaatsen. 
- Plaats als volgt een illustratie op deze bladzijde. 
  Klik in de linker kolom op "Props". Klik op de gewenste illustratie om hem te plaatsen. 
  Wordt er geen geschikte illustratie getoond, klik dan op "More props" en kies er één uit de 
  uitgebreide galerij. Klik op de illustratie van je keuze en klik daarna op "Done". De gekozen 
  illustratie is linksboven toegevoegd aan de kolom met illustraties. Klik op die illustratie om hem  
  te plaatsen. 
  Versleep de illustratie naar de gewenst plaats en bepaal de grootte, de draaihoek en de stand van de  
  illustratie m.b.v. de getoonde knoppen. 
- Plaats als volgt een foto of eigen afbeelding op deze bladzijde. 
  Klik in de linker kolom op "Photos".  Klik vervolgens op "Get photos" en kies de gewenste optie. 
  Volg de stappen om de foto in de linker illustratiekolom te krijgen. Klik tot slot in die kolom op de  
  gekozen foto om hem te plaatsen. 
- Plaats als volgt een tekst op deze bladzijde.  
  Klik in de linker kolom op "Text".  Klik op de gewenste tekstvorm om hem te plaatsen. Klik in het  
  tekstvak en voer de gewenste tekst in. Maak de tekst op m.b.v. de getoonde knoppen. 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- Herhaal bovenstaande stappen bij de overige bladzijden. 
- Met een klik op de knop "New page" kun je een bladzijde toevoegen. 
- Met een klik op de knop "Delete page" kun je de geselecteerde pagina verwijderen. 
- Ben je klaar met een pagina klik dan onder die pagina op de knop "Save" om hem op te slaan. 
 
Zo kun je een boek verwijderen. 
- Surf naar http://www.storyjumper.com en log in.  
- Klik bovenaan de pagina op de gele knop boven het woord "My". 
- Klik rechts boven het boek dat je wilt verwijderen op het rode rondje met het witte kruis en bevestig 
de  
  verwijdering met een klik op de knop "OK". 
 
Zo kun je een boek delen met anderen. 
- Surf naar http://www.storyjumper.com en log in.  
- Klik bovenaan de pagina op de gele knop boven het woord "My". 
- Klik op het boek dat je wilt delen. 
- Klik in het volgende scherm op de knop "Share". 
- Noteer achter "This book is about" waar het boek over gaat. 
- Noteer achter "Keywords" enkele trefwoorden die betrekking hebben op de inhoud van het boek. 
- Selecteer het rondje voor "Friends and family" en klik daarna op de knop "Save". 
- Voer op het volgende scherm het emailadres in van de persoon met wie je je boek wilt delen en een 
korte boodschap voor die persoon. Klik daarna op de knop "Send". 

De geadresseerde krijgt een mail met een internetadres. Als hij naar dat internetadres surft, krijgt hij 
het boekje te zien. 

PS. Je kunt er ook voor kiezen om je eigen emailadres in te voeren. Je krijgt dan zelf een mail met het 
internetadres van je boekje. Dit adres kun je dan mailen naar wie je wilt. Je kunt het adres dan ook 
vermelden op Twitter, Facebook, Linkedin, je weblog, je internetsite of ander medium.
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